
Vesteda is een Nederlandse woningbelegger in 
huurwoningen in het middensegment in grootstedelijke 
regio’s. Het bedrijf belegt op deze wijze gelden van 
institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en 
verzekeraars. Vesteda was op zoek naar een manier om de 
grote hoeveelheid data die ze tot haar beschikking heeft 
beter in te zetten om zo haar dienstverlening te verbeteren. 
“Door de overgang op TimeXtender konden we de 
handmatige werkzaamheden die we nu nog verrichten in vijf 
verschillende modules automatiseren”, vertelt Jelle Vegter, 
teamlead BI & Data Science bij Vesteda.

Eind 2020 had Vesteda in totaal voor bijna 8.2 miljard 
euro belegd in Nederlands residentieel vastgoed. De 
verhuurportefeuille omvat ruim 27.400 woningen. Deze 
woningen liggen hoofdzakelijk in economisch sterke 
gebieden en grootstedelijke regio’s. Bij een dergelijke 
omvangrijke portefeuille horen ook veel data. Door de 
gegevens uit de financiële systemen te combineren met data 
uit allerlei andere bronnen, kan de woningbelegger zinvolle 
conclusies trekken. Dat deed zij tot een jaar geleden via een 
handmatig proces dat veel tijd kostte, foutgevoelig was en 
dat plaatsvond via vijf modules. 

“Mijn eerste indruk was dat 
TimeXtender een aantal 
processen, die [..] veel tijd 
kostten en foutgevoelig waren, 
kon automatiseren.”

Jelle Vegter, 
Teamlead BI & Data Science

Vesteda neemt betere beslissingen door 
analyse data woningbestand

Vesteda





Solution Overview automatiseren. Om te checken of dat ook echt zo is, vroeg ik 
mijn ontwikkelaars om het product nader te analyseren: 
Kan TimeXtender ons helpen om processen te versnellen? 
Doet het wat het moet doen? TimeXtender werkt eigenlijk 
als een ‘orchestrator’: we hebben nog steeds vijf modules, 
maar in plaats van apart in vijf modules moeten inloggen, 
loggen we in op TimeXtender en besturen we van daaruit de 
modules.”

Bij de eerste gesprekken was vanuit E-mergo ook consultant 
Ruairidh Smith betrokken. Smith kent het programma tot in 
de kleinste details. “Data wordt voor veel bedrijven steeds 
belangrijker. Wanneer verschillende bronnen ontsloten 
moeten worden, kun je de data hier niet meer handmatig 
uithalen, maar moet je dit automatiseren. Daarbij is ons 
uitgangspunt dat de opdrachtgever de meeste inhoudelijke 
kennis heeft over de waarde van de eigen data en dat wij 
de skills beheersen om die data te beheren en de waarde 
er ook uit te halen. TimeXtender is de beste oplossing op 
dit vlak. Met TimeXtender krijgen verschillende afdelingen 
binnen het bedrijf meer inzicht: de financiële afdeling in de 
financiële performance en het management kan beoordelen 
wat er goed en slecht gaat en waar dus aandacht naar uit 
moet gaan.” 

Snel over
Na de eerste kennismaking in juni 2020 startte Vegter 
het interne procurementproces op om akkoord te krijgen 
op de overstap. E-mergo hielp Vesteda op een aantal 
vlakken. Allereerst met de configuratie, het advies over 
de implementatie van TimeXtender en het verzorgen van 
trainingen aan de medewerkers in hoe je ermee kunt 
werken. Vanwege Corona vonden de trainingen plaats 
via Teams. Smith: “Gemiddeld is de doorlooptijd van een 
dergelijke implementatie zo’n 10 tot 25 dagen, afhankelijk 
van wat je tegenkomt. Het doel is uiteindelijk dat Vesteda-
medewerkers zelf leren om goed met TimeXtender te 
werken, zodat ze steeds minder hoeven uit te besteden aan 
ons. Op dit moment krijgen we alleen nog af en toe vragen 
over detailzaken. Dat is hoe je wilt dat zo’n traject loopt. 
Verder houden we opdrachtgevers op de hoogte over de 
nieuwe features om nog meer uit hun data te kunnen halen.” 

In september, net na de zomervakantie begon Vesteda met 
de trainingen, destijds gevolgd door vijf collega’s. In juni van 
dit jaar volgden nog drie nieuwe medewerkers een training. 
Vegter: “In februari 2021 zijn we volledig overgestapt naar 
TimeXtender. In januari hebben we TimeXtender eerst 
nog een tijdje naast ons oude systeem gebruikt. Parallel 
bouwden we alles in TimeXtender na om vertrouwen te 
krijgen dat het werkt. In februari waren we helemaal over. 
We sloten via E-mergo een licentie af voor drie jaar en zij zijn 
nu nog beschikbaar voor het beantwoorden van vragen.”
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Uitdagingen
• Het oude data warehouse kostte veel tijd en was 
   bovendien foutgevoelig.
• Het oude data warehouse werd handmatig 
   gevuld uit vijf systemen: ERP, CRM, 
   taxatiemanagementsysteem, scenario 
   analysesysteem en de Master Data Management.
• De wens om een datafundament op te zetten om 
   datagedreven werken te faciliteren.

Oplossing & voordelen
•  TimeXtender heeft een aantal processen, die 

toen nog handmatig en tijdrovend waren, kunnen 
automatiseren.

•  TimeXtender werkt als een ‘orchestrator’ waarmee 
vijf bestaande modules van Vesteda worden 
bestuurd. 

• De doorlooptijd van aanvraag tot livegang is een  
   stuk korter. 
• Het data warehouse geeft veel inzicht in data en 
   voldoet aan strenge privacy- en beveiligingseisen.
• Betere inzichten en beslissingen door 
   datagedreven werken.
• Zelfredzaamheid door opgeleide werknemers die
   zelf met TimeXtender aan de slag kunnen.

TimeXtender Partner
E-mergo
www.e-mergo.nl

TimeXtender als procesversneller en ‘orchestrator’
Jelle Vegter was daarom al enige tijd bezig met het 
ontwikkelen van een nieuw data warehouse, dat het oude 
moest vervangen. Een collega, die vroeger bij Vesteda 
werkte gaf hem bij zijn vertrek de naam van E-mergo door 
als mogelijk interessante partij om contact op te nemen: 
“Ik was destijds niet acuut op zoek naar nieuwe software, 
maar wilde toch graag kennismaken. Mijn eerste indruk 
was dat TimeXtender een aantal processen, die ons toen 
nog handmatig veel tijd kostten en foutgevoelig waren, kon 



Compleet inzicht in de portefeuille
TimeXtender haalt voor Vesteda iedere dag data uit 
een vijftal systemen en zet deze in het data warehouse 
op zo’n manier dat Vesteda goed met die data om kan 
gaan en rapportages kan maken. Die vijf systemen 
zijn op dit moment een ERP-systeem, CRM-systeem, 
taxatiemanagementsysteem, scenario-analysesysteem en de 
Master Data Management Files. “Deze MDM-files gebruiken 
we om handmatig zaken in het data warehouse te zetten”, 
licht Vegter toe. “In de toekomst gaan we waarschijnlijk nog 
meer bronnen ontsluiten. Dat kunnen ook externe online 
bronnen zijn zoals het CBS en het Kadaster.”

Het data warehouse geeft Vesteda veel inzicht: “We halen 
er operationele gegevens uit: Hoeveel woningen zijn er 
verhuurd? Hoeveel woningen zijn er leeggekomen en 
kunnen er verhuurd worden? Ook halen we er financiële 
gegevens uit; hoe zijn de uitgaven ten opzichte van de 
budgetten? Veel van de informatie over de woningen 
gebruiken we voor analysedoeleinden: we hebben bijna 
28.000 woningen, om wat voor type woningen gaat het? 
Hoeveel vierkante meter in totaal? Hoeveel vierkante meter 
hebben de woonkamer, slaapkamer en keuken? Wat is het 
energielabel? Hoe ontwikkelt zich de huurprijsstijging over 
de laatste jaren? Wat zijn de klanttevredenheidscijfers per 
type woning? Hoeveel storingen zijn er? Hoeveel klachten 
en hoeveel reparatieverzoeken? Hiervoor gebruiken 
we alleen data die niet op persoonsniveau herleidbaar 
zijn en we voldoen uiteraard aan de strenge privacy- en 
beveiligingseisen.” 

TimeXtender is daarbij de tool die de data uit de ruwe 
systemen haalt via ‘extract, transform en load’ (ETL) en 
vervolgens de data op zo’n manier prepareert dat analisten 
er goed mee overweg kunnen. Vegter: “TimeXtender is 
zelf dus geen visualisatietool. De data gaat vervolgens over 
naar een ander systeem waar de analyses en rapportages 
plaatsvinden. De dashboards doen we vooral via Power 

BI, analyses via Excel, Python en via machine learning 
modellen.” 

Goedkoper, sneller en beter
Wat vond Vegter van de samenwerking met E-mergo? 
“Goed, we kregen altijd snel reactie, ook op korte vragen. 
De communicatie verliep goed en er is veel expertise bij 
E-mergo. Bovendien: als zij het zelf niet weten dan zorgen 
ze dat ze het uitzoeken bij TimeXtender zelf.” Ook Smith 
ervaart de samenwerking als heel plezierig. “De trainingen 
verliepen heel goed, ook doordat de medewerkers van 
Vesteda zaken heel snel oppikken, ze stellen goede vragen 
en pakken het gestructureerd aan. Het proces verliep 
goed, een voorwaarde voor een goed resultaat. Voor de 
complexe vragen was ik binnen dit proces de vraagbaak, ik 
verzorg de trainingen en geef advies op het gebied van de 
infrastructuur.” 

Vegter is eveneens tevreden met het resultaat: “Kort 
samengevat is deze oplossing voor ons goedkoper, sneller 
en beter. We kunnen sneller ontwikkelen, van het moment 
van aanvraag tot livegang is de doorlooptijd korter.” Dat 
ontwikkelen gaat voor Vesteda ook nog door: “We gaan 
het data warehouse zeker nog verder uitbreiden, we 
willen meer bronnen ontsluiten en meer dashboards en 
rapportages maken. Vanuit Vesteda denken en verwachten 
we dat, als we goed omgaan met data, dat wij het verschil 
kunnen maken. We krijgen betere inzichten en nemen 
betere beslissingen als wij datagedreven werken. Bovendien 
kunnen wij met deze tool veel verder gaan dan alleen de 
financiële systemen. De kracht van een data warehouse 
is dat je juist verschillende databronnen combineert. Hoe 
gaat het financieel met producten die een hoge of lage 
klanttevredenheid hebben? Hoe renderen woningen in 
verschillende steden? De kracht van een data warehouse is 
dat je de bak aan data uit verschillende systemen vakkundig 
combineert om diepgaande analyses te doen.” 
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Over E-mergo

De naam E-mergo is afkomstig van het Latijnse
spreekwoord ‘luctor et emer¬go’ (ik worstel en kom
boven). In Zeeland staat dit voor het overwinnen van de
strijd tegen het water. Wij strijden natuurlijk niet tegen
het water, maar we zorgen er wel voor dat bedrijven het
hoofd boven water kunnen houden in de steeds groter
wordende stroom van data.

Onder het motto ‘Manage your data, innovate your
business’ helpen wij je het maximale uit jouw data
te halen. Dit doen wij met behulp van Qlik, Mendix,
Microsoft en TimeXtender, waarvoor wij software, trai-
ning, consultancy en beheer leveren. Samen maken
we het mogelijk voor jouw business om nieuwe
verdienmodellen te creëren en kosten te besparen. 

www.e-mergo.nl


